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SL

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) 2015/1095 o izvajanju Direktive 2009/125/
ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih hladilnih
omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in procesnih
ohlajevalnikov in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1094 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje
z energijskimi nalepkami – Objava naslovov harmoniziranih standardov in prehodnih merilnih ter računskih
metod in sklicev nanje za izvajanje Uredbe (EU) 2015/1095 in Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/
1094 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta
o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi
Direktive 1999/5/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (1)

4

(1)

Besedilo velja za EGP.
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IV
(Informacije)

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

EVROPSKA KOMISIJA
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) 2015/1095 o izvajanju Direktive 2009/
125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih
hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in
procesnih ohlajevalnikov in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1094 o dopolnitvi Direktive
2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar
za shranjevanje z energijskimi nalepkami
Objava naslovov harmoniziranih standardov in prehodnih merilnih ter računskih metod in sklicev nanje (1) za izvajanje
Uredbe (EU) 2015/1095 in Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1094
(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 044/01)

Profesionalne hladilne omare za shranjevanje

Parameter (1)

Neto prostornina

Organizacija

CEN

Opombe

EN 16825 – „Hladilne omare in pulti za kuhinje
v gostinstvu – Opredelitev zahtevanih lastnosti
in energijske zmogljivosti“

E24h (poraba energije oma- CEN
re v 24 urah)

(1)

Sklic/naslov

EN 16825 – „Hladilne omare in pulti za kuhinje Ta parameter je v EN 16825 (pov gostinstvu – Opredelitev zahtevanih lastnosti glavje 5.3.6) poimenovan „electrical
energy consumption“ (poraba elekin energijske zmogljivosti“
trične energije).

Parametri v poševnem tisku so določeni v Uredbi (EU) 2015/1095 in Delegirani Uredbi (EU) 2015/1094.

Omare za hitro hlajenje in zamrzovanje

Parameter (1)

Organizacija

Sklic/naslov

Opombe

(1)

(2)

(3)

(4)

Zmogljivost pri polni obre- CEN
menitvi

(1)

prEN 17032

Predvideno je, da bodo te prehodne metode na koncu nadomeščene s harmoniziranimi standardi. Ko bodo harmonizirani standardi
na voljo, bodo sklici nanje objavljeni v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členoma 9 in 10 Direktive 2009/125/ES.
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(1)

(2)

(3)

Standardni temperaturni ci- CEN
kel

prEN 17032

Poraba energije

prEN 17032

(1)

CEN

10.2.2017

(4)

Poraba energije (kWh/kg), po potrebi
zaokrožena na štiri decimalna mesta.

Parametri v poševnem tisku so določeni v Uredbi (EU) 2015/1095 in Delegirani Uredbi (EU) 2015/1094.

Kondenzacijske enote

Parameter (1)

COP (nazivni
učinkovitosti)

Organizacija

Sklic/naslov

koeficient CEN

prEN 13215:2015 – „Kondenzatorske enote za
hlajenje – Pogoji določanja nazivne moči,
toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik
proizvajalca“

SEPR (sezonsko razmerje CEN
energijske učinkovitosti)

prEN 13215:2015 – „Kondenzatorske enote za
hlajenje – Pogoji določanja nazivne moči,
toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik
proizvajalca“

Letna poraba
energije

prEN 13215:2015 – „Kondenzatorske enote za
hlajenje – Pogoji določanja nazivne moči,
toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik
proizvajalca“

električne CEN

Opombe

Parameter se imenuje „annual electrical energy demand“ (letna potreba
po električni energiji) in ga je treba
izračunati po formuli A.16 standarda
prEN 13215:2015.

Zmogljivost hlajenja

CEN

prEN 13215:2015 – „Kondenzatorske enote za Parameter se imenuje „refrigerating
hlajenje – Pogoji določanja nazivne moči, capacity“ (hladilna zmogljivost)
toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik v standardu prEN 13215:2015.
proizvajalca“

Vhodna moč

CEN

prEN 13215:2015 – „Kondenzatorske enote za Parameter se imenuje „power absorhlajenje – Pogoji določanja nazivne moči, bed“ (absorbirana moč) v prEN
toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik 13215: 2015.
proizvajalca“

(1)

Parametri v poševnem tisku so določeni v Uredbi (EU) 2015/1095 in Delegirani Uredbi (EU) 2015/1094.

Procesni ohlajevalniki

Parameter (1)

Organizacija

Sklic/naslov

Opombe

(1)

(2)

(3)

(4)

SEPR (sezonsko razmerje Evropska komisija – „Prehodna metoda za določanje SEPR (sezonenergijske učinkovitosti)
Skupna strokovna skega razmerja energijske učinkovitosti) za
skupina za industrijo procesne ohlajevalnike – različica iz junija
2016“ (2)
Zmogljivost hlajenja

Evropska komisija – „Prehodna metoda za določanje SEPR (sezon- Parameter se v prehodni metodi
Skupna strokovna skega razmerja energijske učinkovitosti) za imenuje „declared capacity“ (prijavskupina za industrijo procesne ohlajevalnike – različica iz junija ljena zmogljivost).
2016“ (2)
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(1)

Vhodna moč
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(2)

(3)

Evropska komisija – „Prehodna metoda za določanje SEPR (sezonSkupna strokovna skega razmerja energijske učinkovitosti) za
skupina za industrijo procesne ohlajevalnike – različica iz junija
2016“ (2)

EER (nazivno razmerje Evropska komisija – „Prehodna metoda za določanje SEPR (sezonenergetske učinkovitosti)
Skupna strokovna skega razmerja energijske učinkovitosti) za
skupina za industrijo procesne ohlajevalnike – različica iz junija
2016“ (2)
Letna poraba
energije

(1)
(2)

električne Evropska komisija – „Prehodna metoda za določanje SEPR (sezonSkupna strokovna skega razmerja energijske učinkovitosti) za
skupina za industrijo procesne ohlajevalnike – različica iz junija
2016“ (2)

Parametri v poševnem tisku so določeni v Uredbi (EU) 2015/1095 in Delegirani Uredbi (EU) 2015/1094.
Dostopno na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17581/attachments/1/translations/en/renditions/native
Predvideno je, da bo ta prehodna metoda nadomeščena z novo različico EN 14825 (v pripravi).

C 44/3

(4)

C 44/4
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Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta
o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in
razveljavitvi Direktive 1999/5/ES
(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)
(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 044/02)

Datum, ko preneha
veljati domneva
o skladnosti
nadomeščenega
standarda
Opomba 1

Členi Direktive 2014/
53/EU, ki jih zajema
standard

(5)

(6)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda
(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za
nadomeščeni
standard

(1)

(2)

(3)

(4)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2
Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejemanje
meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve
členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/
53/EU

8.7.2016

Člen 3.2; Člen 3(3)
(g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2
Storitev kopenskih mobilnih komunikacij – Radijska oprema z notranjim ali
zunanjim RF-konektorjem, namenjena
predvsem za analogni govor – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

9.12.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1
Širokopasovni prenosni sistemi –
Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja
širokopasovne modulacijske tehnike –
Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive
2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2
To je prva objava
Brezžični mikrofoni – Avdio PMSE na
frekvencah do 3 GHz – 1. del: Sprejemniki razreda A – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

Člen 3.2

10.2.2017

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 487 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za sprejemne mobilne zemeljske postaje (ROMES), ki
zagotavljajo podatkovne komunikacije
in delujejo v pasu 1,5 GHz – Specifikacije za radiofrekvenčno (RF) območje

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1
Talni VHF ročni, mobilni in fiksni
radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično
mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo – 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1
Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki
delujejo v pasovih VHF in se uporabljajo
na celinskih vodnih poteh – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene
zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive
2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2; Člen 3(3)
(g)

ETSI

EN 301 025 V2.1.1
Radiotelefonska oprema za območje
VHF za splošne komunikacije in pripadajoča oprema za digitalni selektivni
klic (DSC) razreda D – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/
EU

12.8.2016

Člen 3.2; Člen 3(3)
(g)

ETSI

EN 301 166 V2.1.1
To je prva objava
Storitev kopenskih mobilnih komunikacij – Radijska oprema za analogne
oziroma digitalne komunikacije (prenos
govora oziroma podatkov), ki deluje
v ozkopasovnih kanalih in ima antenski
konektor – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

Člen 3.2

C 44/6

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 301 360 V2.1.1
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za interaktivne
satelitske terminale (SIT) in uporabniške
satelitske terminale (SUT), ki oddajajo
proti satelitom v geostacionarni orbiti
in delujejo v frekvenčnih pasovih od
27,5 GHz do 29,5 GHz

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2
Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES) z nizko
hitrostjo prenosa podatkov in pomorske satelitske zemeljske postaje (MMES),
ki niso namenjene zasilnim in varnostnim komunikacijam in delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5 GHz/1,6 GHz

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za prenosljive
zemeljske postaje (TES) za satelitsko
novinarstvo (SNG), ki delujejo v frekvenčnih pasovih 11 GHz do 12 GHz/
13 GHz do 14 GHz

14.10.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES), ki
zagotavljajo govorne in/ali podatkovne
komunikacije in delujejo v frekvenčnih
pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz

13.1.2017

Člen 3.2

10.2.2017

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 301 459 V2.1.1
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske interaktivne terminale (SIT) in satelitske
uporabniške terminale (SUT), ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni
orbiti v frekvenčnih pasovih od
29,5 GHz do 30,0 GHz

14.10.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za letalske zemeljske postaje (AES), ki zagotavljajo
letalsko mobilno satelitsko storitev
(AMSS) in mobilno satelitsko storitev
(MSS) oziroma letalsko mobilno satelitsko storitev na poti (AMS(R)S) in mobilno satelitsko storitev (MSS) ter
delujejo v frekvenčnem pasu pod 3 GHz

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1
Naprave kratkega dosega (SRD) – Aktivni medicinski vsadki majhnih moči
(LP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (LP-AMI-P), ki delujejo v frekvenčnem območju od 2 483,5 MHz do
2 500 MHz – Harmonizirani standard,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 301 681 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne zemeljske postaje (MES) geostacionarnih
mobilnih satelitskih sistemov, vključno
z ročnimi zemeljskimi postajami, za
satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) pri mobilni satelitski
storitvi (MSS), ki delujejo v frekvenčnih
pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz

13.1.2017

Člen 3.2

C 44/8

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1
Komercialno dostopna amaterska radijska oprema – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1
Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih
moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P), ki delujejo
v frekvenčnem območju od 402 MHz
do 405 MHz – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1
Digitalna povezava VHF zrak-tla, 2.
način – Tehnične karakteristike in
merilne metode za talno opremo – 3.
del: Harmonizirani standard, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1
Radijska oprema za digitalno povezavo
VHF zrak-tla, 4. način – Tehnične
karakteristike in merilne metode za
talno opremo – 5. del: Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 1. del:
Uvod in splošne zahteve

9.12.2016

Člen 3.2

10.2.2017

(1)
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(2)

(3)

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2
Elektromagnetna združljivost in zadeve
v zvezi z radijskim spektrom (ERM) –
Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije IMT2000 – 10. del: Harmonizirani standard
za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

13.1.2017

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2
To je prva objava
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 11.
del: Ponavljalniki s CDMA z neposrednim razprševanjem („Direct Spread“)
(UTRA FDD)

Člen 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 12.
del: Ponavljalniki s CDMA z več nosilnimi frekvencami („Multi-Carrier“)
(CDMA2000)

Člen 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2
To je prva objava
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 15.
del: Ponavljalniki za razviti prizemni
radijski dostop za UMTS (E-UTRA FDD)

Člen 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 20.
del: Bazne postaje TDD OFDMA TDD
WMAN (mobilni WiMAXTM)

Člen 3.2

9.9.2016

14.10.2016

(4)

(5)

(6)

Člen 3.2
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(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 21.
del: Uporabniška oprema FDD OFDMA
TDD WMAN (mobilni WiMAXTM)

14.10.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1
Celična omrežja IMT – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 22.
del: Bazne postaje FDD OFDMA TDD
WMAN (mobilni WiMAXTM)

9.12.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1
Meteorološki pripomočki (Met Aids) –
Radiosonde za uporabo v frekvenčnem
območju od 400,15 MHz do 406 MHz
z močnostnimi nivoji do največ
200 mV – 2. del: 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 302 195 V2.1.1
Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih
moči (ULP-AMI) in pribor (ULP-AMI-P),
ki delujejo v frekvenčnem območju 9
kHz do 315 kHz – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1
Meteorološki pripomočki (Met Aids) –
Radiosonde za uporabo v frekvenčnem
območju od 1 668,4 MHz do
1 690 MHz – 2. del: Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

10.2.2017

(1)

SL

Uradni list Evropske unije

C 44/11

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 302 537 V2.1.1
Službeni sistemi ultra majhnih moči za
medicinske podatke (MEDS), ki delujejo
v frekvenčnih območjih od 401 MHz
do 402 MHz in od 405 MHz do
406 MHz – Harmonizirani standard,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1
Talni UHF radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za UHF
aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo – 2. del:
Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive
2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 302 885 V2.1.1
Prenosna radiotelefonska oprema VHF
za pomorsko mobilno storitev, ki deluje
v pasovih VHF z vgrajenim ročnim
digitalnim selektivnim klicem (DSC)
razreda D – Harmonizirani standard,
ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in
3.3(g) direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2; Člen 3(3)
(g)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2
Pomorski osebni javljalnik za usmerjanje proti cilju, ki deluje na frekvenci
121,5 MHz, namenjen samo za iskanje
in reševanje – Harmonizirani standard,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2
Storitev kopenskih mobilnih komunikacij – Specifikacija večkanalnega oddajnika
za
storitev
PMR
–
Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive
2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

C 44/12
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ETSI

EN 303 084 V2.1.1
Talni sistem za povečanje razpršenega
oddajanja podatkov VHF zemlja-zrak –
Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo – Harmonizirani
standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1
Pomorski osebni javljalniki lokacije
majhne moči z uporabo AIS – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1
Elektromagnetna združljivost in zadeve
v zvezi z radijskim spektrom (ERM) –
Obalni nadzor, sistemi za nadzor plovbe in pristaniški radarji (CS/VTS/HR) –
Harmonizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1
Naprave kratkega dosega (SRD) – Medicinska omrežja za merjenje parametrov človeškega telesa (MBANs), ki
delujejo v frekvenčnem območju od
2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

12.8.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2
Omrežne naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od
870 MHz do 876 MHz z močnostnimi
nivoji do največ 500 mW – Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

10.2.2017

(1)
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ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1
Tehnične karakteristike in merilne metode za radiotelefonske naprave VHF, ki
so fiksno vgrajene na rešilnih čolnih

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1
Širokopasovne neposredne komunikacije zrak-tla – Oprema, ki deluje v frekvenčnih pasovih od 1 900 MHz do
1 920 MHz in od 5 855 MHz do
5 875 MHz – Antene s fiksno karakteristiko – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2
Digitalni prizemni radiodifuzijski sprejemniki – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Oprema za sprejemanje satelitske radiodifuzije – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 1.
del: Zunanja enota za sprejem v frekvenčnem pasu od 10,7 GHz do
12,75 GHz

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Oprema za sprejemanje satelitske radiodifuzije – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive 2014/53/EU – 2.
del: Notranja enota

9.9.2016

Člen 3.2
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ETSI

EN 303 609 V12.5.1
Globalni sistem mobilnih komunikacij
(GSM) – Ponavljalniki GSM – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU

13.1.2017

Člen 3.2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP),
ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih
pasovih od 27,5 GHz do 30,0 GHz

11.11.2016

Člen 3.2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) – Harmonizirani standard, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP),
ki oddajajo proti satelitom v negeostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih
pasovih od 27,5 GHz do 29,1 GHz in
od 29,5 GHz do 30,0 GHz

11.11.2016

Člen 3.2

(1)

(4)

(5)

(6)

ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruselj, BELGIJA, tel. +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruselj, BELGIJA, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCIJA, tel. +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska
organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je
v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne
zakonodaje Unije.

Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard
preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni
standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje
Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali
drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje
(delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.
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Opomba 3:
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V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in
nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih
predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard
preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

OPOMBA:
— Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni
organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU)
št. 1025/2012 (1).
— Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi
v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale
zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za
objavo v Uradnem listu.
— Sklici na popravke „…/AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske,
jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško,
francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.
— Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.
— Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama
zagotavlja Evropska komisija.
— Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.

(1)
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